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O TCE recebeu a visita de uma comissão de gestores do Tribunal
Administrativo de Moçambique (TA-MZ), que equivale ao Tribunal de
Contas da União no Brasil. O grupo cumpriu uma agenda de quatro
dias de encontros e reuniões com diferentes áreas para conhecer o
funcionamento do TCE. A visita faz parte de uma ação de desenvol-
vimento do plano estratégico do TA-MZ, a partir da interação com
organizações internacionais.

Retomada das sessões

A importância da parceria entre
instituições e órgãos de controle foi
um dos assuntos da conversa do
presidente Dirceu Rodolfo com o
presidente eleito do Tribunal de
Justiça de Pernambuco, desembar-
gador Fernando Cerqueira, que es-
teve no TCE para fazer a entrega do

convite de sua posse. No mesmo
dia, Dirceu Rodolfo recebeu a
secretária da Controladoria Geral
do Estado, Érika Lacet, para tratar
da renovação de um convênio que
prevê troca de experiências, capa-
citação e compartilhamento de sis-
temas.

Toma posse na próxima quinta-feira (30), a procuradora geral do Mi-
nistério Público de Contas, Germana Laureano, que foi reconduzida
ao cargo para o biênio 2020-2021. A cerimônia será no auditório do
TCE e contará com a presença de várias autoridades que já confir-
maram presença. Acompanhada do presidente Dirceu Rodolfo, Ger-
mana esteve com o governador Paulo Câmara, com o prefeito do Re-
cife, Geraldo Júlio, com o presidente do TJPE, desembargador Adal-
berto Melo e com o presidente da Alepe, deputado Eriberto Medeiros,
para fazer a entrega do convite.

Parcerias reforçadas 

Posse MPCO

Sob nova direção

O Ministério Público de Contas, por meio do procurador Cristiano Pimen-
tel, enviou representação ao TCE para que seja emitido um alerta ao Secre-
tário de Educação do Recife recomendando a suspensão do pagamento de
38 milhões de reais relativos à desapropriação de um imóvel na zona norte
da cidade. Segundo o procurador, a medida é necessária para que o MPCO
e o Tribunal de Contas possam fazer uma análise do processo de aquisição
do imóvel. O conselheiro substituto do TCE, Marcos Nóbrega, enviou
ofício à prefeitura pedindo esclarecimentos.

Alerta à prefeitura

Troca de experiências

O novo diretor da Escola
de Contas do TCE, conse-
lheiro Valdecir Pascoal,
reuniu a equipe para apre-
sentar as diretrizes de tra-
balho para o biênio 2020-
2021. As ações da Escola
ficarão atreladas às priori-
dades da gestão do presi-
dente Dirceu Rodolfo,
sendo elas, o controle de políticas públicas, a inovação, o combate à cor-
rupção e o estímulo à transparência e ao controle social.

As sessões de julgamento do Pleno e das Câmaras do
TCE, que estavam suspensas em função do recesso de

fim de ano, foram retomadas no último dia 21 com mudanças
no calendário. A partir de agora, as sessões da Primeira Câ-
mara acontecem às terças-feiras e as da Segunda Câmara às
quintas. O Pleno, agora presidido pelo conselheiro Dirceu
Rodoldo, continua se reunindo sempre às quartas-feiras.
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